
In onze serie; "Oude Eemnesser. 

verteit de 83-jarige Mart Scherpenzeel, dochter van Hendrik Scher-
penzeel en Marretje Kok haar jeugdherinneringen. Mart zal ons 
vooral iets vertellen over oude Eemnessers en het oude winkelcen
trum van Eemnes. Ja, het is bijna niet te geloven voor de "import" 
maar vroeger had je hier ook al een prachtig winkelcentrum waar 
de mensen elkaar ontmoetten en de laatste nieuwtjes uitwisselden. 
Maar nu is het woord aan Mart...... 

'••• : 

Winkelccntrm van Eemnes gefotografeerd ± 1940 
Vlnr: Manufacturenwinkel van Hendrik Luijf. kappers-en sigarenwinkel van Jan van Hees. kruide
nierswinkel van Henk Raven, visgereedschapswinkel van Dirk Mol, veetransporteur Drikus de 
Gooijer Dirk Bieshaar (boerderij), café Staal 

"Gevraagd naar herinneringen aan oud-Eemnessers denk ik aller
eerst aan mijn kleuterjaren toen ik opgroeide naast en op de boer
derij van Jan en Aagje van Dalen en hun onvergetelijke dienstbode 
Mie Eggenkamp, (Meentweg 43.) 
Jan en Aagje waren niet getrouwd en hadden dus geen kinderen, 
maar voor de buurkinderen betekenden ze heel veel. Toen ze na de 
Ie Wereldoorlog een Oostenrijks meisje in huis namen werd de 
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Aagje van Dalen(1875-1966). Alom gewaardeerd in Eemnes. Ze woonde haar leven lang op 
Meentweg 43. 

boerderij het trefpunt voor de hele buurt en zelfs daarbuiten, Aan 
het werk tilden Jan en Aagje niet zwaar en als het met de hooi-
oogst niet erg vlotte, zei Jan berustend: "Het is nog geen november 
hoor". Aagje was meer gastvrouw dan huisvrouw, ook reisde ze 
veel voor die tijd. Ze ging op bedevaart naar Kevelaar, op bezoek 
bij de ouders van haar pleegkind in Wenen, dat vond ze schitte
rend. Wat kon ze vertellen over dat bezoek en vooral over een 
dienst die ze bijgewoond had in de kerk van Maria Zeil. Mie was 
voor mij een soort kleuterjuf. Soms had moeder het te druk om 
zich met mij te bemoeien en dan zocht ik troost bij Mie. Als het 
mooi weer was, mocht ik wel eens mee naar het land als ze de 
koeien moest melken. Dan zat ik naast haar op de grond en com
mandeerde: "Mie, zingen!" En Mie zong met een stem puur natuur 
in half dialect het trieste verhaal van een weeskind; Aan de oever 
van de snelle vliet een treurend meisje zat Dat was een bewo
gen maar wilde het toch steeds weer horen. 

Ook herinner ik me uit mijn jeugd de gebroeders Willem en Gerrit 
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Engelen die met hun zuster Mie in een klein huisje aan de Laarder-
weg 5 woonden. Zij beoefenden het vak van kapper en kleermaker 
uit ledere zaterdagavond togen mijn vader en Arian Woudenberg 
naar de scheerwinkel zoals in die tijd een kapperszaak heette, om 
mooi gemaakt te worden voor de zondag. Vader kwam niet alleen 
keurig geschoren thuis maar bracht ook het dorpsnieuws mee dat 
daar onder het genot van een kop koffie besproken werd. Willem 
en Gerrit waren heel rustige mensen die altijd heel bedachtzaam 
spraken. De een kon in opperste verbazing zeggen: "Wel Gorditte-
me" en de ander zijn gezegde was:"dat raai je de blikslagen". Dat 
betekende zoiets als dank je de koekoek. Willem bracht altijd lo
pend het gemaakte kledingstuk naar de klant, keurig gekleed in een 
zwart lakens jasje, pet op en het werkstuk in een zwarte doek ge
wikkeld. Datzelfde deed ook kleermaker Van Hees van de Wakke
rendijk maar die bracht het al veel luxer weg namelijk op de fiets. 

...X ... •'•: 

Begin Wakkerendijk. Foto van ± 1935 
vlnr: Manufacturenwïnkel van Hendrik Luijf. Café Gies van Dalen Dirk Mol. Drikus de Gooijer, 
Dirk Bieshaar. Rechts de woning van schoenmaker Westerhuis 

In mijn jeugd waren het begin van de Wakkerendijk en de Kerk
straat het winkelcentrum van Eemnes; een bijzonder gezellig win-
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keicentrum vond ik het. Het begon bij de hoek Meent-
weg/Laarderweg met het kruidenierswinkeltje van Joh. Frantsen 
Het winkeltje was niet groot maar het zag er onberispelijk uit. 

Wakkerendijk 1 was de fietsenwinkel van A, de Bruijn. Daar stond 
een gloednieuwe fiets in de etalage waar wij ons als kinderen aan 
vergaapten, want een fiets was in die tijd nog een ongekende luxe. 
Later werd daar het postkantoor gevestigd. Ondanks zijn drukke 
werkzaamheden in de zaak was meneer De Bruijn altijd actief in 
het dorpsleven. 
Naast De Bruijn was de bakkerij van J. Heek die samen met zijn 
broer Gij s de bakkerij verzorgde. Broer Gij s trok er 's morgens met 
de handkar op uit om het brood bij de klanten te bezorgen. Recla
me maken was niet nodig, want wie bakte er heerlijker roggebrood 
en met Sinterklaas lekkerder speculaas dan bakker Heek? Mijn 
oudste zus Ger is 25 jaar de dienstbode van de familie Heek ge
weest en heeft in die tijd liefen leed met ze gedeeld, maar dat was 
wederzijds. 

Even voorbij bakker Heek was de winkel van Luijf, een manufac
turen winkeltje waar alles nog met de el gemeten werd. Ze verkoch
ten ook sigaren en als er dan op een winteravond bezoek kwam, dat 
noemde je vroeger een avondje praten, ging je bij Luijf 3 of 5 siga
ren halen, die in een wit zakje gedaan werden, waar een rebus op
stond, zo leerde ik voor het eerst puzzelen. Moeder sprak altijd met 
grote waardering over Luijf, omdat ze soms een strengetje sajet op 
de pof kreeg. Daarom heeft ze ons vaak op hel hart gedrukt altijd 
bij Luijf te blijven kopen, omdat hij haar zo dikwijls uit de nood 
geholpen had. Wij hebben moeders verzoek gehoorzaam opge
volgd en zijn tot het laatste toe bij Luijf blijven kopen. Nu is sme
derij Eek er gevestigd. 

Van het café van Gies van Dalen (Wakkerendijk 11) dat daarop 
volgde weet ik eigenlijk niets, omdat ik daar nooit binnen ben 
geweest. Wei hebben wij vaak met hun kinderen gespeeld als ze bij 
hun tante en oom, onze buren waren. 
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Dan volgde het winkeltje van D. Mol (Wakkerendijk 13), waar je 
allerlei visbenodigdheden kon kopen, Ook was Mol actief voor de 
Christelijke Werkmansbond en ik herinner me nog heel goed, dat 
hij op zaterdagochtend de contributie op kwam halen, ik meen de 
kapitale som van 10 cent. Nadat er betaald was, werd er een stem
peltje op een groene kaart gezet. 
Bij de haven was de timmermanszaak van C, Dop (Wakkerendijk 
25), Als Dop bij ons een kwarweitje had geklaard voerden de oude 
man en mijn moeder onder het genot van een kopje koffie meestal 
een geestelijk gesprek. Zijn zoon J, Dop heeft later de zaak voort
gezet. 

»«* ':-:| 

Het huis van de familie Westerhuis: Wakkerendijk 8-10 Hier was een schoenmakerij gevestigd en 
tot 1944 het E-emnesser poststation. 

Dan was er nog de fietsenhandel van G. Roodhart (Wakkerendijk 
12) waar wij onze fietsen kochten maar hij zorgde ook voor onze 
nieuwe naaimachine. Ik was 16 jaar oud toen ik mijn eerste fiets 
kreeg en trots als een pauw fietste ik door het dorp. Maar weet je 
wat een kwajongen me nariep? "Op een Batavus trap je je eigen het 
lazarus!" Wat was ik nijdig, hoe durfde hij dat te zeggen van mijn 
gloednieuwe fiets. 
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Verder was er de schoenenzaak van Westerhuis, waar ook schoe
nen werden gerepareerd. Wij droegen altijd zwarte schoenen maar 
bij Westerhuis heb ik mijn eerste bruine schoenen gekocht. Op de 
wreef zat een knoop waarvan een goud kwastje bengelde, wat een 
schoonheid! Ik zie het nog voor me. 

Jan Liii|l'( 1893-1945). bakker in hei pand Kerkstraat 2. 

Op de hoek Wakkerendijk/Kerkstraat was de bakkerij van .1. Luijf 
(Kerkstraat 2.) Bij warm weer stonden de ramen van de bakkerij 
wijd open en die heerlijke geuren die dan opstegen vooral als er 
beschuit gebakken werd. dat is iets om nooit te vergeten. In die tijd 
werd de lucht nog niet verpest door diesel- of benzinedampen. De 
etalage bestond uit een grote ruit. dat was een zeldzaamheid. Aan
gezien de winkel in de winter niet verwarmd was. ontstond er als 
het vroor een prachtige ijsbloem op dat raam waar we vol bewon
dering naar keken. In de Kerkstraat was de winkel van de weduwe 
Raven (Kerkstraat 6), maar op het dorp werd ze altijd bij haar mei
sjesnaam genoemd, Daatje Nagel, Dat was nu letterlijk het winkel
tje uit het gedicht van Hanna de Wijs Mouton....... In de donkere 

straat waar het belletje gaat.,,. In het gedicht komt ook de regel 
voor .... De kinderen kijken verbaasd dat de juf zo raast. Maar dat 
deed Daatje nooit. Met engelengeduld stond ze achter de toonbank 
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te wachten tot wij na lang wikken en wegen onze keuze bepaald 
hadden voor 1 cent van 't blad. In ons dialect heette dat een cent 
uutseuksel, 

De bakkerij van Jan Luijf met de grote etalageruiten, waar het /o lekker kon ruiken! Deze winkel 
lag op de noordhoek van de Kerkstraat en Wakkerendijk 
Foto ± 1940 

Aan de overkant was het café van J Eek (Kerkstraat 5). daar ben ik 
nooit binnen geweest. Wel herinner ik me Eek en zijn vrouw als 
bijzonder vriendelijk mensen voor ons kinderen. 
Naast Eek (Kerkstraat 7) woonde weduwe Van de Kuinder, wij 
noemden haar Marretje Meu. Zij verdiende de kost met de verkoop 
van velletjes postpapier, postzegels en kastpapier. Ik meen dat ze 
uit Kampen kwam en als we haar winkeltje verlieten zei ze altijd 
op zangerige toon: "Groeten aan oew moeder". Hoewel we zelf 
uitsluitend dialect spraken, vonden we dat oew zo vreemd, dat we 
er altijd om gniffelden, 's Zondags droeg zij een prachtige bonte 
omslagdoek met die mooie antieke motieven. In de kerk was ze m 
alle eenvoud toch een apart figuur. 
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Buiirtfoto, genomen rond 1932 naast de boerderij van Jan en Aagje van Dalen op Meentweg 43 
Volwassenen vlnr 
Theo Splint. Jan van Dalen, onbekend, (ierritje Rozenberg-Blom, Marritje Scherpen/eel-kok grote 
Cier Scherpenzeel. kleine Oer Scherpenzeel Aagje van Dalen. Aart Scherpenzeel 
Daarvoor de kinderen vlnr 
loon Rozenberg. Antoon Rozenberg (kleintje) Tens Rozenberg 

Als geboren Eemnesser zou ik bij elk huis in het oude gedeelte van 
ons dorp wel een verhaal over een oud Eemnesser kunnen vertel
len, maar ik wil het bij deze groep laten. 
Met respect en met heimwee blijf ik me deze mensen herinneren." 

Mevrouw Scherpenzeel, hartelijk bedankt voor de tijd en moeite 
die u genomen hebt om ons dit allemaal te vertellen. 

Henriet Liscaljet 
Pijlenkamp 38 
3755 JM Eemnes 
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